
Adresa:  Horský Hotel Eva 
 Josefovo údolí, SK - 900 21 Svatý Jur   
 http://www.horskyhotel-eva.sk/  
 
Přihláška:  * E-mailem (s přihlašovacím lístkem v příloze) 
 Na evs@junge-aktion.de, uhlich@junge-aktion.de 
 * Poštou: 
 Junge Aktion, Heßstr. 24, D – 80799 München 
                     * Telefonicky:  
                      Adéla Kohanová, Junge Aktion 
 Tel.: +49 / 89 / 27 29 42–0 
 * Faxem: 
 Junge Aktion, Fax: +49 / 89 / 27 29 42-40 
 
 
Uzávěrka přihlášek: Středa, 27. listopadu 2013 
(Přihlášky doručené po tomto termíně nebudou zohledněné.) 

 
Organizátoři:  

Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde, Heßstr. 24, D - 80799 München 

Spirála, Vyšehradská 49, CZ – 128 00 Praha 2  

ZKSM, Letná 65/58, SK - 052 01 Spišská Nová Ves 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Projekt je financovaný s podporou: 

Kinder und Jugendplan des Bundes (Ministerstvo pro mládež SRN) 

Programu „Go East“ (Renovabis) 

 

 

 

 
Junge Aktion  

der Ackermann-Gemeinde,  

Spirála 

a 

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže 

Vás srdečně zvou na 

NĚMECKO-ČESKO-SLOVENSKÝ SILVESTR 

28.12.2013 - 01.01.2014 v Bratislavě 

 
 

 

 

 

 

              

                       “culture meets cultures“ 
                Bratislava jako multikulturní centrum 

                  v srdci Evropy 

mailto:evs@junge-aktion.de
mailto:uhlich@junge-aktion.de


 

Bratislavo, těš se!  

Letošní německo-česko-slovenský 
Silvestr s tématem „culture meets 
cultures - Bratislava jako multikulturní 
centrum v srdci Evropy“ se bude konat 
v Bratislavě. Spolu s 45 mladými lidmi z 
Německa, Česka a Slovenska budeme 
objevovat hlavní město Slovenské 

republiky. 

Přitom se dozvíme mnoho o rozdílných kulturách a menšinách, o 
jejich historii, významu a taktéž o jejich živote. Zažijeme atmosféru 
města i s jeho památkami a prostřednictvím diskusí a exkurze se 
blíže seznámíme s jednotlivými aspekty života na Slovensku.     

Přirozeně i oslavy Nového roku budou součástí programu, 
obzvláště silvestrovská párty. Budeme společně diskutovat, modlit 
se, oslavovat a užívat si skvělou společnost. 

Tešíme sa na to, že s Vámi budeme moci v Bratislavě strávit pět 
skvělých dní spolu s mnohými starými, ale i novými známými, z naší 
nové partnerské organizace. 

Mnoho zábavy na Vás čeká při 
zpívání, aktivitách vevnitř i v 
přírodě, kreativních kroužkách a 
hrách, společných motlitbách a 
samozřejme při silvestrovských 
oslavách s starými a novými 
přáteli.  

Tešíme se na setkání v 
Bratislavě! 
 

 

 

 

 

* Amálka Kostřížová * Martin Keller * Adela Kohanová *  

                    * Lubka Hricová * Sandra Uhlich * 

 

Prosíme s sebou: !  teplé oblečení a pevnou obuv  
                               ♫ hudební nástroje a oblíbené společenské hry 
                               účastnický poplatek a kapesné 
                                 oblečení na silvestrovský ples a PÁRTY  
                                ♥ oblíbenou hudbu 
                               ☺ a DOBROU NÁLADU! 

Příjezd: Cesta tam i nazpět je zabezpečená autobusem. Trasa s nástupními 
místy: Norimberg -> Praha -> Brno -> Bratislava -> Horský Hotel Eva. Cesta 
je zahrnutá v ceně. 

Cena:      Účastníci z Německa:           95,00 € 
                 Účastníci z Česka:                 55,00 € 
                 Účastníci ze Slovenska:       25,00 € 
(Účastnické poplatky se týkají členů partnerských organizací, které nemají 
status zaměstnanec (student). V ostatních případech nás prosím 
kontaktujte. 

Přeplacení cesty: Vzhledem k tomu, že je zajištěn autobus, není možné 
poskytnout žádný další příspěvek na cestovní výdaje. 
  

Další informace:  
Adela Kohanová (sk): evs@junge-aktion.de  
Sandra Uhlich (d): uhlich@junge-aktion.de  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Závazná přihláška na německo-česko-slovenský Silvestr 2013/2014 v 
Bratislavě: 

Jméno:_____________________________________________________ 

Adresa:___________________________________________________ 

Telefon:____________________________________________________ 

Datum narození:_______________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 

Vegetarián: ○ Ano   ○ Nie  

Nástupní místo (bus): 
 Norimberg  Praha   Brno  Bratislava   
 (Přesné informace k jednotlivým nástupným místům budou zaslané na Vámi uvedenou e-
mailovou adresu.) 

___________________________________________________________ 
Místo, Datum                            Podpis (u neplnoletých zákonný zástupce) 

mailto:evs@junge-aktion.de#_blank
mailto:steinert@junge-aktion.de


 


